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Bun venit la prezentarea programului de studiu 
pentru Key Stage 5 (anul 12 și 13) la British 
School of Bucharest. Înscrierea în Key Stage 
5 reprezintă pentru tine următorul pas în 
procesul educaţional şi în pregătirea pentru o 
viitoare carieră.

Să alegi să studiezi la British School of 
Bucharest în Key Stage 5 (anii 12 și 13) 
este total justificat…

Vei:
•  fi deja familiarizat cu şcoala şi modul în care 

aceasta operează sau, dacă ni te alături 
abia acum, te vei simţi binevenit şi integrat 
rapid în comunitatea şcolară, care îţi va oferi 
susţinere totală;

•  avea un program de studii individualizat, 
care a fost dezvoltat în funcţie de materiile 
de studiu pe care le-ai urmat anterior;

•  alege dintr-o gamă largă de materii de studiu;
•  avea profesori pregătiţi să te ajute cu soluţii 

pentru orice nevoi individuale de învăţare ai 
avea;

•  învăţa în clase cu un efectiv redus de elevi, 
astfel încât să poţi primi atenţia necesară;

•  dezvolta o serie de aptitudini esenţiale 
pentru viaţa de adult, înclusiv de bună 
organizare şi de gestionare corectă a 
timpului;

•  primi ghidare şi sfaturi pentru paşii următori 
în carieră, pentru înscrierea la universitate 
sau pentru cererile de încadrare în muncă pe 
care va urma să le completezi;

•  avea ocazia să participi la activităţi şi 
proiecte inovatoare, ca parte activă a 
comunităţii şcolare;

•  dezvolta abilităţi de lider, dacă vei şti să 
profiţi de oportunităţile ce îţi sunt puse la 
dispoziţie.

Studiu individual:
Studiul individual este un aspect important 
al vieţii în Key Stage 5 (anii 12 și 13). Vei avea 
ore de studiu pe parcursul cărora nu vei fi 
supravegheat de către profesori. Pe durata 
acestor ore, aşteptările sunt să dovedeşti că 
eşti o persoană matură şi responsabilă. Îţi vei 
folosi timpul eficient, fie lucrând în bibliotecă, 
în laboratorul de informatică sau în sala care 
are ca destinaţie acest studiul individual. Să 
ştii cum şi când să iei iniţiativa este un atu 
important în lumea studiilor superioare sau în 
câmpul muncii.

Consiliere:
Tranziţia de la KS4 (anii 12 și 13) la KS5 (clasele 
a XII-a şi a XIII-a) reprezintă ceva mai mult decât 
înaintarea în vârstă cu un an. Ca elev în anul 
12/13, eşti foarte aproape de sfârşitul perioadei 
de studiu full-time şi probabil deja ai început să 
te gândeşti la opţiunile viitoare, la carieră şi la 
drumul în viaţă.
La British School of Bucharest avem un program 
de consiliere foarte cuprinzător, pentru a te 
ajuta să tranzitezi fiecare stadiu al procesului 
educaţional. Vei lucra în strânsă legătură 
cu profesorul responsabil de Key Stage 5 
si cu Consilierul pe Destinatii Universitare 
(University Guidance Counsellor), care te va 
ghida în fiecare etapă a procesului. În plus, vei 
avea ghidare şi sprijin zilnic prin contactele cu 
profesorii, atât în cadrul orelor de curs cât şi în 
afara lor.
Şcoala se află în contact permanent cu agenţii 
externe implicate în educaţia universitară 
sau post-liceală şi în recrutare. Împreună cu 
acestea, vom organiza oportunităţi pentru 
vizitatori sau lectori să vină la şcoală şi să ne 
cunoască elevii în postura de posibili candidaţi.

Key Stage 5
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Analiza progresului:
Fiecărui elev de la BSB îi sunt atent moni-
torizate progresul şi evoluţia de către profesorii 
pe care îi are la diferite materii, de către 
profesorul responsabil de Key Stage 5 (anii 12 
și 13) şi de către membri ai conducerii şcolii. Vei 
primi rapoarte la intervale regulate care te vor 
ajuta să îţi evaluezi progresul şi te vor ghida în 
pregătirile pentru examenele de la sfârşit de an. 
Se vor desfăşura, la anumite intervale pe 
durata anului şcolar, interviuri individuale 
cu profesorul responsabil cu Key Stage 5 şi 
cu profesorii diriginţi, în cadrul cărora se va 
discuta progresul elevului. În lunile februarie 
sau martie din anul 12, va avea loc un interviu 
individual axat pe determinarea celor mai bune 
opţiuni personalizate pentru viitor. 
Procesul de monitorizare îi va ajuta pe profesori 
şi pe profesorul coordonator al Sixth Form să 
identifice eventualele probleme pe care le-ai 
putea întâmpina pe parcursul perioadei de 
studiu şi să-ţi ofere sfaturi. Şcoala îţi va invita 
părinţii să discute despre progresul tău în 
cadrul unor şedinţele individuale; dacă există 
motive de îngrijorare, părinţii sau profesorii pot 
stabili oricând întâlniri în afara acestor şedinţe. 
Ne dorim să ai o experienţă foarte pozitivă pe 
durata Key Stage 5 şi este important ca orice 
probleme să fie rezolvate rapid, înainte ca 
acestea să aibă o amprentă negativă asupra 
progresului tău şi a rezultatelor obţinute.

Alegerea materiilor de studiu:
Va trebui să alegi ce cursuri vei studia în Key 
Stage 5 folosind informaţiile din această 
broşură şi ţinând cont de interesele şi punctele 
tale forte. Este important ca tu însuți/însăți să 
cauţi şi să analizezi opţiunile pe care le ai în ceea 
ce priveşte angajarea sau studiile superioare – 
este viitorul tău în joc şi este important ca tu 
însuți/însăți să ai un rol principal în plănuirea 
lui. Mulţi dintre voi au avut deja experienţe 
benefice de practică, în urma cărora v-aţi făcut 
o idee despre ce ar presupune o viitoare carieră 
sau despre ce variante posibile vă stau la 
dispoziţie. La British School of Bucharest, vom 
lucra într-o strânsă colaborare cu elevii pentru 
a stabili ariile lor de interes şi dezvoltarea 
de abilităţi în relaţionare directă cu viitorul 
parcurs pe care şi-l doresc în carieră. Aceştia 
vor fi intervievaţi de către profesorul diriginte şi 
de către profesorul responsabil de Sixth Form 
cu privire la cursurile pe care şi le doresc.

Cerinţele la admitere:
Pentru a fi admis să studiezi cursurile de nivel 
AS/A2 sau A, va trebui să fi promovat cel puţin 
5 examene GCSE sau IGCSE cu calificative de 
minim C, sau echivalentul acestora. 
Acolo unde este relevant, se recomandă 
să alegi materii de studiu la care ai obţinut 
calificative foarte bune la IGCSE (vezi descrierea 

individuală a fiecărui curs). Promovarea cu un 
calificativ C a unui examen IGCSE indică cel 
mai probabil că vei avea dificultăţi la trecerea 
nivelului A la aceeasi materie, pentru cele mai 
multe dintre cazuri. 
Unii elevi vor dori să-şi adauge examinări 
IGCSE suplimentare, fie ca un curs nou sau ca 
re-examinare, dar posibilitatea să facă acest 
lucru nu este garantată, ci este în funcţie de 
disponibilitate. 
Cele mai multe materii urmează programul 
International A level, cu examene la sfârşitul 
Anului 12 (AS) şi la sfârşitul Anului 13 (A2). 
Ambele seturi de examene contează pentru 
rezultatul final. Există totuşi unele materii care 
urmază noul program UK A level din Marea 
Britanie, cu examene doar la sfârşitul Anului 13.
Acestea sunt marcate clar pe fiecare pagină– 
pentru cursurile AS/A2 se vor da examene atât 
la sfârşitul Anului 12, cât şi la sfârşitul Anului 
13, pe când pentru cursurile A level, vor fi 
examene doar la sfârşitul Anului 13.
Elevilor li se recomandă să aleagă un maxim de 
4 materii pentru nivelul AS sau A. Acolo unde 
este cazul, examinările externe AS au loc în 
lunile ianuarie şi mai. Pentru a trece la nivelul 
A2, trebuie promovate examenele pentru 
cursurile AS.
Pe parcursul Anului 13, cei mai mulţi elevi vor 
studia 3 dintre materiile originale (iar în cazuri 
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excepţionale 4), fie trecând de la nivelul AS 
la nivelul A2, ori continuând cu anul al doilea 
al cursurilor de nivel A. Aceasta este etapa 
la care cunoştinţele la o materie aleasă sunt 
aprofundate pentru a pregăti studiul acesteia la 
universitate. Dacă se doreşte alegerea unui alt 
curs AS pentru a fi studiat în anul terminal, este 
posibil să existe şi această opţiune, în funcţie 
de disponibilităţi.

Ce se va întâmpla după Key Stage 5?
Pentru înscrierea la universitate, de obicei este 
nevoie de promovarea a 3 materii la nivelul A2, 
dar locurile şi cerinţele la admitere pot fi diferite 
la fiecare universitate în parte. Este esenţial să 
analizezi cu mare atenţie cerinţele instituţiilor 
de învăţământ superior pentru cursurile care 
te interesează. Universităţile pot face oferte 
elevilor, condiţionate sau nu, dar admiterea 
va depinde de obţinerea calificativelor 
specificate de fiecare universitate în parte. 
Este important să ştii că unele universităţi au 
cerinţe referitoare la un numar minim de IGCSE-
uri, altele cer ca niciun examen să nu fie dat de 
două ori, iar altele cer promovarea la anumite 
materii. Dacă nu eşti hotărât în legătură cu 
parcursul tău în ceea ce priveşte o viitoare 
carieră, este recomandat să alegi cel puţin 
două materii importante. Acestea sunt materiile 
care se cer cel mai frecvent şi prin  urmare  nu 
vei fi limitat din punctul de vedere al alegerilor 
pe care le poţi face. Materiile respective sunt: 

matematică şi matematică avansată, fizică, 
chimie, biologie, geografie, istorie, engleză şi 
limbile străine.

Înscrierea la universităţile din Marea 
Britanie:
Programul de admitere la Universităţile din 
Marea Britanie funcţionează axat pe analiza 
performanţei la nivelul AS şi pe predicţia 
notelor/calificativelor la nivelul A2, concomitent 
cu luarea în considerare a unei scrisori de 
intenţie personale şi referinţele primite din 
partea şcolii.
La cursurile cele mai competitive, rezultatul 
la IGCSE-uri este de asemenea un factor 
important. Universităţile fixează cerinţe 
pentru calificative minime privind fiecare 
dintre specializările lor. Unele universităţi cer 
prestigiu prin rezultatele academice, aşa că 
vor pretinde note mai mari. Această formă de 
selecţie le permite universităţilor să înscrie 
studenţii cei mai potriviţi pentru specializările 
pe care le oferă. 
Atât GCSE-urile pentru matematică, cât şi pentru 
engleză (sau echivalentele acestora) sunt 
obligatorii pentru admiterea la universităţile 
din Marea Britanie.
Dacă nu ai obţinut calificativele necesare 
la aceste materii, va trebui să dai din nou 
examenele în Anul 12. Sistemul Internaţional de 
Testare a Limbii Engleze (IELTS) este examenul 

de limbă engleză preferat de către universităţile 
din Marea Britanie şi în funcţie de situaţia ta 
individuală, s-ar putea să îţi recomandăm să 
studiezi pentru această calificare.

Înscrierea la universităţile din afara 
Marii Britanii:
Elevii care îşi doresc să se înscrie la universităţi 
americane sunt sfătuiţi să studieze şi să dea 
examen pentru SAT-uri (testele de competenţe 
standard) omologate de autorităţile din Statele 
Unite ale Americii. Aceste teste se dau în afara 
şcolii, la centrele acreditate. Un număr în 
creştere de instituţii de învăţământ superior 
din Statele Unite ale Americii acceptă candidaţi 
doar pe baza rezultatelor foarte bune la nivelul 
A şi toate recunosc valoarea şi importanţa 
diplomelor de la acest nivel. Mulţi candidaţi 
câştigă credite la universităţi pentru rezultate 
foarte bune la notele de la nivelul A.

Elevii trebuie să se intereseze despre cerinţele 
de înscriere de la diferite universităţi în parte, 
iar şcoala îi va ajuta cu acest proces complex 
şi cu procedurile de înscriere în sine, care sunt 
diferite de la o instituţie la alta. 

Universităţile europene din afara Marii Britanii 
şi cele din alte ţări, cum ar fi Canada şi Australia, 
sunt de asemenea posibile destinaţii populare.

Universităţile şi colegiile au fiecare cerinţe de 
admitere şi de înscriere diferite, în legătură cu 
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care şcoala poate oferi sfaturi sau poate ajuta 
în procesele propriu-zise. Toate universităţile 
recunosc diplomele AS şi A2 ca potrivite pentru 
înscrierea la studii superioare şi vor face o 
conversie a acestora similară cu cerinţele de 
înscriere regăsite la universităţile din Marea 
Britanie.

Ce va însemna pentru tine:
Ne dorim să îţi placă timpul petrecut cu noi la 
British School of Bucharest şi să dobândeşti 
o mulţime de competenţe academice şi 
extracuriculare. Viaţa pe parcursul Key Stage 
5 este concentrată pe evenimente academice, 
sportive şi de socializare pentru elevii noştri 
din Anul 12 şi 13. Ne aşteptăm să joci un rol 
important în comunitatea şcolară, să fii un 
exemplu pentru elevii mai mici şi să contribui la 
buna reputaţie şi la succesul întregii instituţii.
Vei fi încurajat să te implici şi să-ţi găseşti 
propriul domeniu de interes în cadrul şcolii. 
Îţi vom oferi oportunităţi pe măsura implicării 
tale, iar gradul tău de dedicare este cel ce va 
conta pentru succesul în ultimii doi ani de 
școală, în Key Stage 5.
Poţi participa la organizarea şi desfăşurarea 
evenimentelor între Casele şcolii, să te implici 
să ajuţi elevii mai mici prin ore de mentorat şi să 
preiei responsabilităţi de supraveghere. Ca elev 
în anii terminali în Key Stage 5, ţi se oferă de 
asemenea oportunitatea de a dezvolta abilităţi 
 

de lider în cadrul Consiliului Şcolar, ca membru 
al echipei Prefecţilor sau în cadrul unuia 
dintre Comitetele şcolii, plănuind evenimente 
caritabile şi organizând evenimente de 
socializare. Contribuţia ta la viaţa şcolii pe 
parcursul a Key Stage 5 îţi va fi recunoscută în 
procesul de înscriere la universitate sau când 
aplici pentru o slujbă, când informaţiile pe 
care le vei da despre dezvoltarea personală şi 
despre cine eşti ca om vor forma baza scrisorii 
de intenţie şi a CV-ului.
Suntem convinşi că am reuşit să dezvoltăm 
o foarte bună relaţie de lucru între elevi 
şi profesori. Ethosul şcolii noastre este 
reprezentat de respectul reciproc şi înţelegerea 
faptului că fiecare în parte este important.

În concluzie:
Ca individ, atunci când creşti şi te formezi 
într-o comunitate internaţională, trebuie să 
fii pregătit să te implici activ în conturarea 
propriului viitor şi a educaţiei pe mai departe. 
Profesorii, în colaborare cu părinţii, îţi pot 
da sfaturi preţioase şi diversificate, iar tu ca 
individ poţi alege să te implici în ceea ce are 
British School of Bucharest de oferit. Auto-
motivarea, implicarea şi dăruirea trebuie să 
vină de la tine. 
Dacă eşti gata să participi total şi să profiţi 
din plin de ceea ce British School of Bucharest 
are de oferit, atunci poţi fi sigur că te aşteaptă 

vremuri fericite şi pline de succes, la şcoala 
noastră şi oriunde vei alege să mergi în viitor.
De-abia aşteptăm să te întâmpinăm când faci 
primii paşi către viitorul tău de persoană adultă. 
Pentru cei implicaţi în examenele IGCSE la 
British School of Bucharest şi pentru cei ce s-au 
decis să ni se alăture în Key Stage 5 (Anii 12 şi 
13), procesul alegerii materiilor de studiu este o 
sarcină foarte complexă. Sperăm ca acest ghid 
să răspundă la unele dintre întrebările care 
apar şi să servească drept bază de discuţie.

Întrebări frecvente:
Cum îmi aleg materiile de studiu?
În primul rând, gândeşte-te ce materii ţi-au 
plăcut la şcoală şi încearcă să înţelegi ce ţi-a 
plăcut la ele. Interesele personale şi motivaţia 
reprezintă un bun punct de plecare. Apoi 
ar trebui să te gândeşti dacă există materii 
noi pe care ţi-ar plăcea să le încerci şi să te 
documentezi ce ar presupune studierea acestor 
materii. La modul ideal, ar trebui să încerci să 
alegi materii cât mai variate. Dacă vei învăţa 
materii noi, ar trebui să le combini cu unele din 
materiile mai tradiţionale, ca engleza, istoria, 
geografia, o limbă străină, matematica sau 
ştiinţele. 
În al doilea rând, gândeşte-te la ce materii ai 
avut rezultate bune. Pentru a avea succes la 
examenele pentru nivelul A, va trebui să dai 
dovadă de abilităţi şi potenţial. 
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În al treilea rând, gândeşte-te la viitor. 
Examenele de la Nivelul A sunt pasul către 
învăţământul superior şi către profesiile pe care 
ţi le doreşti. Gândeşte-te către ce te îndrepţi cu 
examenele de la Nivelul A, pentru că trebuie să 
ştii că alegerile pe care le faci pentru materiile 
la care vei da examene pentru Nivelul A sunt 
decisive pentru unele profesii, respectiv pentru 
opţiunile pe care le ai pe viitor.

De exemplu, chimia este o materie obligatorie 
pentru cei ce vor să studieze medicină, farmacie 
sau medicină veterinară în Marea Britanie, pe 
când în unele ţări, se cere de asemenea şi fizica.

Fizica şi matematica sunt necesare în inginerie, 
iar unele universităţi cer chiar matematică 
la nivel avansat pentru studierea anumitor 
specializări. Engleza sau istoria sunt cerute 
pentru studiile de drept. Şcoala îţi poate oferi 
consiliere atunci când îţi analizezi opţiunile 
pentru ce alegeri vei face, dacă simţi că este 
nevoie. 

Nu în ultimul rând, gândeşte-te la cum se 
combină alegerile pe care le faci pentru a-ţi oferi 
o experienţă educațională largă şi echilibrată, 
relevantă şi plăcută.

Nu te grăbi, discută-ţi opţiunile cu prietenii, 
familia şi colegii, dar mai ales cu profesorii de 
la materiile pe care le iei în considerare.

Ce fel de elevi căutăm?
Ne dorim elevi motivaţi, cu o atitudine pozitivă, 
care sunt hotărâţi să aibă succese academice 
şi progrese individuale evidente. Key Stage 
5 se compune din tot felul de elevi, cu idei, 
preferinţe de învăţare şi nevoi diferite, dar toţi 
împart scopul comun de a avea rezultate bune 
la cursuri.

Care sunt cerinţele de admitere şi 
standardele impuse de BSB?
Deşi încercăm să oferim oricui şansa de a reuşi, 
este important ca cei ce îşi doresc să fie parte 
din Key Stage 5 la British School of Bucharest să 
înţeleagă că toate cursurile de la Nivelurile AS/
A2 şi A necesită standarde academice ridicate. 
Pe lângă faptul că trebuie să ştie să scrie fluent 
în limba engleză, elevii vor trebui:
•  să obţină echivalentul a cinci calificative 

de trecere (calificativ ‘C’ sau peste) la 
examenele IGSE;

•  să facă o impresie bună şefilor de catedră  
pentru materiile care îi interesează, sefi 
care ar putea să le ceară să rezolve scurte 
activităţi de evaluare (pe lângă interviul 
şi testele de admitere pe care le susţin 
elevii noi);

•  să dovedească succese anterioare la 
materiile pe care aleg să le studieze, acolo 
unde se impune*.

* Există materii pentru Nivelurile AS/A2 şi A 
la care candidaţii se pot înscrie fără experienţe 
prealabile, cum ar fi: Geografie, Economie, 
Studii de Afaceri şi Informatică.

Ce se întâmplă dacă rezultatele la 
examenele IGCSE sunt diferite de 
calificativele prezise?
Înscrierea elevilor în Key Stage 5 este finalizată 
în august, după ce rezultatele la IGCSE au fost 
publicate. Toţi elevii noi şi cei ce se doresc 
admişi vor fi invitaţi la şcoală pentru a analiza 
rezultatele la IGCSE şi pentru finalizarea 
alegerii cursurilor.

Cu cine să vorbesc dacă încă mai am 
întrebări?
Eşti oricând binevenit să stai de vorbă cu 
directorul liceului, cu responsabilul de Key 
Stage 5, cu dirigintele de la clasă sau cu 
profesorii de la diferite catedre. 
Şi părinţii sunt invitaţi să contacteze şcoala 
şi să stabilească o întâlnire, dacă au întrebări 
suplimentare. 
Putem fi contactaţi telefonic prin intermediul 
secretariatului la numărul: 021 267 8919 sau pe 
email la office@britishschool.ro.
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Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului XET01/YET01

Detalii despre curs

Pentru a avea succes cu acest curs va trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut minim calificativul B la GCSE pentru Literatura Engleză;

• să fi obţinut calificative între A*- C la 5 alte materii la IGCSE-uri;

•  să îţi iei angajamentul că studiezi în privat sau independent cel puţin 5 
ore pe săptămână;

• să fii foarte interesat de cărţi şi să iubeşti cititul.

Ce voi învăţa?
Această programă îşi propune să îţi dezvolte interesul pentru literatură şi 
studiile literare, permiţându-ţi să te implici creativ şi critic în abordarea 
unui număr însemnat de texte. Cursul explorează modurile în care cititorii 
reacţionează la texte, luând în considerare epoca sau contextul în care 
au fost scrise şi cum tradiţiile s-au schimbat în decursul istoriei literaturii 
engleze.

Nivelurile AS/IA – cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor
Această calificare îţi cere să îţi demonstrezi cunoştinţele şi puterea de 
înţelegere în ceea ce priveşte opere literare individuale, să explorezi 
relaţionările dintre texte şi să apreciezi importanţa contextului cultural 
şi istoric asupra cititorilor şi scriitorilor. Vei studia, de asemenea, multe 

texte lirice, narative sau dramatice, care vor include cel puţin o piesă a lui 
Shakespeare şi deopotrivă literatură clasică şi modernă.

La nivelul International AS:
Ţi se va cere să demonstrezi că ai studiat şi înţelegi:

• o selecţie de poezii dintr-o colecţie de poezie publicată după anul 2000;

• un roman publicat după anul 2000;

• o piesă dramatică de dinainte de anul 1900;

• o piesă dramatică publicată după anul 1900.

La nivelul A:
Pe lângă cunoştinţele cerute la nivelul AS, ţi se va cere de asemenea să 
demonstrezi că înţelegi:

• poezii la prima vedere scrise după anul 1900;

• două romane cu o temă centrală;

• o piesă de Shakespeare;

•  o selecţie de poezii dintr-o colecţie de poezii care să aparţină unei 
anumite mişcări literare.

Structura formei de examinare:
Cursul este organizat pentru elevii care au studiat pentru nivelurile AS şi A, 
iar elevii care vor continua cu studierea nivelului IA vor fi reevaluaţi pentru 
cunoştinţele la subiectele de la nivelul AS, dar la un nivel mai înalt.

Nivelul AS/A pentru Literatura Engleză
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Componente Evaluare Calificative AS Durată
Partea 1: Poezie şi Proză
Elevii studiază o selecţie de poezie contemporană şi un roman la alegere.

Examen 50%
25% din Nivelul A

2 ore

Partea 2: Operă dramatică
Elevii studiază o operă dramatică de dinainte de 1900 şi una de după 1900.

Examen 50%
25% din Nivelul A

2 ore

Partea 3: Poezie şi Proză
Secţiunea A: Poezie la prima vedere 
Secţiunea B: Două romane

Examen 25% din Nivelul A 2 ore

Partea 4: Shakespeare şi poezie de dinainte de 1900
O piesă a lui Shakespeare şi o colecţie de poezii.

Examen 25% din Nivelul A 1 oră

Învăţământ superior şi oportunităţi în 
carieră
Această calificare este de statut înalt şi este 
cerută de foarte multe cursuri universitare sau 
posibile specializări.

Este de relevanţă directă pentru o viitoare carieră 
în comunicare sau investigaţii, de exemplu o 
carieră în drept, jurnalism sau educaţie.

 Nivelul IAS şi Nivelul IA:
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Comisia de examinare EDEXCEL
Codul cursului YMAo1
Oferim de asemenea IA Curs Auxiliar XMA01 / IA Curs 

Auxiliar Matematică Avansat 
XFM01 / IA în Matematică Avansat 
YFM01

Detalii despre curs

Pentru a avea succes în cadrul acestui curs va trebui, la modul 
ideal:
• să fi obţinut minim calificativul B la GCSE pentru Matematică;

• să fi obţinut calificative între A*-C la 5 alte materii la IGCSE-uri;

•  să îţi iei angajamentul că studiezi în privat sau independent cel puţin o 
oră pe zi;

•  să fi demonstrat capacitatea de a gândi critic şi logic la evaluările IGCSE.

Ce voi învăţa?
Vei lucra cu funcţii complexe şi vei înţelege cum să calculezi forţele 
mecanice. Vei parcurge noţiuni de geometrie, algebră, trigonometrie şi 
calcul mental. Vei dobândi abilităţi de a lucra cu cifrele, de a folosi gândirea 
abstractă şi logica în rezolvarea problemelor.

Cunoştinţe şi abilităţi de punere în practică la

Nivelul AS/A:
Vei parcurge trei capitole (C1 şi C2; S1)

C1&2 – Algebră şi funcţii; geometrie plană (x,y); secvenţe şi serii; funcţii 
diferenţiale; integrale.

S1 – Modele matematice în probabilităţi şi statistici; reprezentare şi sumar 
de date; probabilităţi; corelaţii şi regresie; variabile; distributivitate.

La Nivelul IA:
Vei studia trei subdiviziuni ale capitolelor de la nivelul AS, plus încă 3 
capitole (C3, C4 şi M1)

C3&4 - Algebră şi funcţii; secvenţe şi serii; trigonometrie; funcţii exponenţiale 
şi logaritmi; geometrie plană (x,y) şi în spaţiu; funcţii diferenţiale; integrale; 
vectori numerici.

M1 – modele matematice în mecanică; vectori în mecanică; cinematica unei 
particule în mişcare într-o linie dreaptă; dinamica mişcării unei particule 
într-o linie dreaptă sau în plan drept; statică; momente de inerţie.

Structura formei de examinare
Examenele de final vor lua formele prezentate pe pagina următoare, pe 
durata a doi ani. Poţi da examen separat la cele două cursuri distincte 
pentru AS sau le poţi combina cu cele de la Nivelul A2, pentru a realiza 
integral un Nivel A.

Nivelul AS/A level Matematică
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Învăţământ superior şi oportunităţi în 
carieră
Această calificare este de statut înalt şi este 
cerută de foarte multe cursuri universitare sau 
posibile specializări. Este un curs de cele mai 
multe ori combinat cu Ştiinţele.

Această calificare are relevanţă în special în 
carierele care implică finanţe, contabilitate şi 
inginerie, cu posibilităţi de angajare în domenii 
ca arhitectura, economia, politică sau drept.

Componente Evaluare Notele pentru Nivelul 
AS/A

Durată

Două lucrări AS Examen
Lucrarea 12 66% din AS 

33% din nivelul A
2 ore 30’

Lucrarea S1 33% din AS  
17% din nivelul A

1 oră 30’

Lucrarile pentru Nivelul A Examen 75 puncte per lucrare 1 oră 30’
Lucrarea 34 33% din nivelul A 2 ore 30’
Lucrarea M1 17% din nivelul A 1 oră 30’
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Comisia de Examinare EDEXCEL
Codul Cursului 9AD0

Detalii despre curs

Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut minim calificativul B la Artă la IGCSE;

• să fi obţinut minim calificativul C la Engleză la IGCSE;

• să crezi că pentru orice elev arta ar trebui să fie o pasiune;

• să demonstrezi imaginaţie, entuziasm şi curiozitate;

• să fii pregătit să lucrezi independent, în afara orelor de şcoală.

Ce voi învăţa?
Cursul este foarte cuprinzător, acoperind multe posibile abordări în crearea 
obiectelor artistice şi de design, cu patru obiective generale care să-ţi 
dezvolte puterile intuitive, imaginaţia, creativitatea şi contribuţia personală. 
Vei învăţa despre şi vei înţelege contextele şi inter-relaţionarea dintre artă, 
meşteşug şi proiectare.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul AS/A
Este firesc ca elevii să fie la niveluri foarte diferite la începutul cursului – 
un calificativ bun la GCSE la Artă nu te pregăteşte automat pentru Artă la 
Nivelul AS, dar îţi poate fi de folos. Elevii vor progresa în ritmul propriu, 
până la punctul la care abilităţile şi încrederea în sine dobândite să fie 

suficiente pentru a le permite să producă lucrări independente. Structura 
cursului îi va ajuta către îndeplinirea acestui ţel, progresând gradual de la 
proiecte atribuite şi evaluate de către profesor, către introducerea treptată 
a studiului independent.

Tot domeniul artistic este într-o continuă creştere în societatea de astăzi. 
Artele frumoase acoperă o gamă largă de medii de lucru şi de tehnici. 
Acestea le includ pe cele tradiţionale, cum ar fi desenul, pictura şi sculptura, 
alături de tehnici mai contemporane, cum ar fi printmaking-ul.

Prin toate proiectele practice la care vei lua parte, vei avea oportunitatea de 
a îţi dezvolta aceste interese cât mai în profunzime. 

Vei fi încurajat să explorezi medii de lucru distincte şi opera altor artişti în 
detaliu, pentru a învăţa cum să-ţi exprimi ideile şi să-ţi dezvolţi abilităţile 
cât mai bine posibil. 

Vei completa două secţiuni de lucru pentru Nivelul AS şi încă două pentru 
Nivelul A. Vei dezvolta abilităţi de a lucra cu medii diferite, ca reacţie la teme 
stabilite de către profesor sau de către comisia de examinare.

Elevii vor studia imagini, artefacte şi resurse în relaţie cu o gamă largă 
de variaţiuni de artă, meşteşug şi proiectare, din trecut sau din perioada 
contemporană. Elevii vor reacţiona la acestea desfăşurând activităţi practice 
şi folosindu-şi spiritul critic. Tuturor le vor fi prezentate idei, procese, 
materiale şi tehnici specifice diferitelor forme de artă şi design.

Temele individuale vor explora desenul, pictura, sculptura, medii de lucru 
mixte şi studiul contextual, vor urma materia de curs studiată şi se vor 
constitui într-un portofoliu care să servească la înscrierea pentru diverse 
cursuri de artă. De asemenea, elevul va păstra un caiet de schiţe / jurnal de 
lucru, care i se va cere să îl prezinte în cadrul examinărilor.

Nivelul AS / A Artă și Design – Arte Frumoase
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Structura de Examinare:

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Acest curs este important pentru cei ce doresc să urmeze 
o carieră în Artă sau Design, Arte Frumoase, Design 3D – 
inclusiv scenografie, sculptură, grafică sau ilustraţie, cu 
posibilităţi de angajare în profesii aparţinând industriei 
creative. 

Cursul este organizat pentru a le servi celor ce doresc să 
îşi continue studiile universitare la specializări de artă şi 
proiectare, de obicei la Facultăţile de Artă, sau celor ce 
doresc să urmeze cariere în care o anumită experienţă 
şi legături deja stabilite cu lumea artei le-ar fi de folos. 
Aceste cariere pot include activitatea într-o agenţie de 
publicitate, la o editură, în arhitectură, muzee, teatre, 
televiziune sau modă.

Componente Evaluare
Componenta 1 Evaluare stabilită intern, care să 

includă un eseu în scris 
(minim 1000 de cuvinte)

Componenta 2 Evaluare stabilită extern/
Examen

Pondere Durată
60% Pe toată durata cursului
40% 8 săptămâni
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Comisia de Examinare EDEXCEL
Codul Cursului 8DR0 / 9DR0

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la 
finalul acestui curs ar trebui, la modul 
ideal:
•  să fii interesat de artele dramatice şi să iei 

parte în mod regulat la evenimente teatrale;
•  să fi obţinut cel puţin calificativul B pentru 

GCSE Drama;
•  să fi obţinut calificative între A*- C la 5 alte 

materii la GCSE-uri, inclusiv la Engleză;
•  să fii capabil să analizezi teatrul în moduri 

interesante şi originale;
•  să fii pregătit să participi la repetiţii şi 

spectacole ce ar putea avea loc în afara orelor 
de curs şi a zilei de şcoală.

Scopurile şi obiectivele acestui curs sunt de a le 
permite elevilor:
•  să dezvolte un cadru analitic pentru pro-

ducerea, performarea, interpretarea şi înţe-
legerea spectacolelor dramatice şi de teatru;

•  să înţeleagă şi să aprecieze cum contextul 
social, cultural şi istoric în care au fost scrise 
textele pe care ei le joacă / interpretează au 

influenţat dezvoltarea artei dramatice;
•  să înţeleagă practicile folosite în teatru în 

secolul XXI;
•  să participe activ ca producător de spectacole 

de teatru sau parte din public la spectacole 
de teatru în direct;

•  să înţeleagă şi să experimenteze relaţiile de 
colaborare între cei ce lucrează la diferite 
aspecte ale punerii în scenă a unei piese de 
teatru;

•  să îşi analizeze şi să îşi evalueze propria 
contribuţie şi pe cea a celorlalţi alături de 
care lucrează.

Elemente specifice pentru
Nivelul AS Dramă:
Componenta 1: Explorare şi spectacol
Probă practică şi în scris (60%)

Privire de ansamblu asupra conţinutului
• un spectacol de grup cu o piesă de teatru.
•  un monolog sau un dialog dintr-un text 

dramatic diferit de cel de la proba de grup.
•  un eseu de 2000–2500 cuvinte care să 

evalueze o probă practică sau procesul 
artistic.

Componenta 2: Punerea în scenă a unui 
spectacol de teatru, partea practică
Examen scris: 1 oră 45’ (40%)

Privire de ansamblu asupra conţinutului
•  explorare practică şi studiul unui text 

dramatic – Elevii răspund pe larg la două 
întrebări referitoare la cum ar interpreta sau 
regiza un fragment la prima vedere dintr-un 
text dramatic aflat în programa de studiu.

•  evaluare a unui spectacol de teatru în direct 
– Elevii vor răspunde pe larg la o întrebare din 
două posibilităţi la alegere, în care li se va 
cere să analizeze şi să evalueze un spectacol 
de teatru pe care l-au urmărit în direct.

Nivelul AS/A pentru Arta Dramatică şi Teatru
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Elemente specifice pentru
Nivelul A Dramă:
Componenta 1: Creaţie
Probă practică şi în scris (40%)

Privire de ansamblu asupra conţinutului
• un spectacol de grup cu o piesă de teatru.
• un spectacol planuit pe baza unei teme date.
•  un eseu / portofoliu de 2500-3000 de cuvinte 

care să evalueze etapele şi întregul proces de 
creaţie pe care le presupune un spectacol de 
teatru.

Componenta 2: Textul în spectacolul
de teatru
Verificare practică (20%)

Privire de ansamblu asupra conţinutului

•  un spectacol de grup / realizare a unor scene 
de spectacol după un fragment dintr-un text 
dramatic.

•  un monolog sau un dialog / realizare a unor 
scene de spectacol după un fragment dintr-un 
text dramatic, altul decât cel de la proba de 
grup.

Componenta 3: Punerea în scenă a unui 
spectacol de teatru, partea practică
Examen scris: 2 ore 30 minute, 40% din întreaga 
notă

Privire de ansamblu asupra conţinutului

•  evaluare a unei piese vizualizată în direct – 
spectacol la alegere.

•  explorare practică şi studiere a unui text 
dramatic complet – cu accent pe cum poate fi 
acesta adaptat pentru punerea în scenă.

•  explorare practică şi interpretare a unui 
alt text dramatic complet, în funcţie de 
abordarea specifică unei personalităţi a 
scenei dramatice – cu accent pe faptul cum 
poate fi acesta adaptat pentru publicul 
contemporan.
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Comisia de examinare EDEXCEL
Codul cursului XBI01 / YBI01

Detalii despre curs

Pentru a avea succes cu acest curs va trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut minim calificativul B la GCSE pentru Biologie;

• să fi obţinut calificative între A*- C la 5 alte materii la IGCSE-uri;

• să demonstreze un interes sincer faţă de procesele biologice;

• să demonstreze abilitatea de a lucra independent;

•  să dovedească abilitatea de a desfăşura activităţi practice în condiţii de 
siguranţă şi cu acurateţe.

Ce voi învăţa?
Cursul pentru Nivelul AS şi A la Biologie adaugă cunoştinţe şi abilităţi la cele 
deja acumulate la Nivelul IGSCE. Pe lângă cunoştinţele factuale şi înţelegerea 
subiectelor enumerate mai jos, se va pune mult accentul pe partea practică 
şi pe abilităţile de rezolvare a problemelor, care vor fi evaluate intern pe toată 
durata cursului. Elevii îşi vor dezvolta abilităţile analitice şi de evaluare, 
pentru a fi capabili să analizeze validitatea, fiabilitatea şi credibilitatea 
muncii lor sau a altora cu care intră în contact prin materialele pe care le au 
de studiat. Elevii vor avea în vedere şi domenii mai cuprinzătoare, cum ar fi 
biotehnica şi impactul practicilor curente pentru subiecte ce privesc etica în 
genetică, studiile clinice sau Proiectul Genomului Uman. Cursul încurajează 
gândirea creativă pentru a ajuta la aplicarea cunoştinţelor acumulate la 
situaţii noi, un atu pentru orice carieră viitoare.

Nivelul AS/A Biologie
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Vei studia următoarele module: structura carbohidraţilor, a proteinelor şi a lipidelor; structura şi proprietăţile membranelor celulare şi ale transferurilor 
celulare; structura şi rolul ADN-ului şi al ARN-ului; sinteza proteinelor, mutaţiile genetice, terapia genetică, ultrastructura celulară, genotipul şi influenţele 
de mediu, cercetarea celulelor stem; biodiversitate, adaptare şi selecţia naturală; taxonomie, structura celulară la plante, transportul apei la plante şi la 
produsele derivate din plante.

Nivelul A:
Vei studia următoarele module: fotosinteza, încălzirea globală, reciclarea nutrienţilor, profiluri ADN, structura bacteriilor şi a virusurilor, bolile infecţioase şi 
imunologia, respiraţia anaerobă şi respiraţia aerobă, inima, homeostaza, sistemul nervos, impactul activităţii fizice asupra corpului, coordonarea hormonală, 
structura şi dezvoltarea creierului, dezechilibre în substanţele chimice din creier şi Proiectul Genomului Uman.

Structura de examinare:

Studii superioare şi opţiuni în carieră
O calificare la Nivel A în Biologie este una de categorie superioară, căci vine în sprijinul posibilităţii de înscriere la foarte multe specializări universitare sau 
dă şansa urmării foarte multor cariere. Cursul are o mare relevanţă pentru cariere în ştiinţele biomedicale, cu posibilităţi de angajare în domenii ca ecologia 
sau medicina. În plus, abilităţile de gândire analitică ce se vor dezvolta în urma desfășurării cursului pot fi aplicate unei game şi mai variate de alegeri în 
cariera viitoare.

Componente Evaluare Nivelul AS/A în procente % Durată
Nivelul AS
Modulul 1: Stilul de viaţă, Transport, Genele şi Sănătatea 
Modulul 2: Dezvoltare, Plantele şi Mediul Înconjurător
Modulul 3: Biologia practică şi Abilităţile de Cercetare

Examen 40
40
20

1 oră 30’
1 oră 30’
1 oră 30’

Nivelul A
Modulul 4: Mediul Înconjurător şi Supravieţuirea Speciilor
Modulul 5: Energie, Exerciţii şi Coordonare
Modulul 6: Biologia practică şi Abilităţi de investigare

Examen 40
40
20

1 oră 30’
1 oră 45’
1 oră 30’
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Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului XCH01 / YCH01

Detalii despre curs:
•  ideal ar fi să fi obţinut minim calificativul B la GCSE pentru Matematică 

şi Chimie;

• calificative între A*- C la 5 alte materii la IGCSE-uri;

•  un interes sincer faţă de procesele chimice şi dorinţa de a citi despre 
acest subiect;

•  abilitatea de a desfăşura şi evalua activităţi practice în condiţii de 
siguranţă şi cu acurateţe.

Ce voi învăţa?
Cursul pentru Nivelul AS şi A la Chimie adaugă cunoştinţe şi abilităţi la cele 
deja acumulate la Nivelul IGSCE. Programa include tematica din ‘Principiile 
de Bază ale Chimiei’, ‘Aplicarea Principiilor de bază ale Chimiei’, ‘Chimie - 
Noţiuni de Laborator’ şi ‘Principiile Generale ale Chimiei’.
Se pune accentul pe dezvoltarea unor abilităţi practice de nivel avansat, 
acestea fiind evaluate intern pe durata întregului curs. De asemenea, pe 
parcursul întregului curs se va acorda atenţie acumulării de cunoştinţe şi 
înţelegerii conceptelor de bază ale chimiei şi aplicării acestor concepte în 
contexte noi. Cursul promovează folosirea unei abordări şi gândiri creative 
în rezolvarea problemelor, abilităţi transferabile apoi către orice carieră 
viitoare. Nivelul A la Chimie este o alegere ideală pentru elevii care doresc 
să urmeze studii universitare ştiinţifice şi este foarte compatibil cu studierea 
Nivelului A la Biologie.

Nivelul AS/A Chimie
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Cunoaștere și înțelegerea conceptelor la Nivelul AS/A
La Nivelul AS:
Vei studia următoarele subiecte: formule, ecuaţii şi cantităţi de substanţe, energia, structura atomilor şi tabelul periodic al elementelor, lianţi, introducere 
în chimia organică, forma moleculelor şi a ionilor, lianţi intermediari şi polaritate, forţe intermoleculare, reacţii redox, grupurile II şi VII, kinetică, echilibre 
chimice, chimie organică, mecanisme, spectre ale masei şi IR, chimie verde, entropie, echilibre acid/bază, chimie organică avansată, spectroscopie şi 
cromatografie.

La Nivelul A:
Reacţii redox şi chimia metalelor conductoare, chimie organică (hidrocarburi aromatice, compuşi cu nitrogen şi sinteze), observaţii calitative, măsurători 
cantitative, preparate experimentale. Nivelul A porneşte de la materia studiată la Nivelul AS, dar se concentrează mai mult pe modul cum ştiinţa funcţionează 
în practică.

Structura de examinare:

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
O diplomă la Nivel A la Chimie este considerată o calificare deosebită, o diplomă de status superior care asigură încadrarea în cerinţele de admitere ale 
multor specializări universitare sau viitoare cariere. Multe dintre cursurile universitare vor combina Chimia cu Matematica sau Biologia. Nivelul A la Chimie 
este relevant în mod special pentru cariere în inginerie chimică, medicină umană sau veterinară, cu posibilităţi de angajare în domenii ştiinţifice variate, 
cercetare în medicină sau agricultură. Datorită abilităţilor analitice dobândite în cadrul cursului, o calificare în Chimie este transferabilă către o varietate de 
cariere, inclusiv finanţe sau domeniul afacerilor.

Componente Evaluare AS/A level % Durată
AS
Partea 1: Principiile de bază ale Chimiei
Partea 2: Aplicarea Principiilor de Bază ale Chimiei 
Partea 3: Abilităţi pentru Munca în Laborator I Alternativ

Examen 40
40
20

1 oră 30’
1 oră 30’
1 oră 15’

Nivelul A
Partea 4: Principii Generale ale Chimiei I 
Partea 5: Principii Generale ale Chimiei II
Partea 6: Abilităţi pentru Munca în Laborator II Alternativ

Examen 40
40
20

1 oră 40’
1 oră 40’
1 oră 15’
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Comisia de Examinare EDEXCEL IA level
Codul Cursului YEC01

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut calificative între A - B la 5 alte materii la IGCSE-uri/GCSE-uri;
• să fi interesat de afaceri şi antreprenoriat.

Ce voi învăţa?
Pe parcursul cursului pentru Nivelul AS/A în Economie, vei studia forţele 
care ne afectează vieţile: posibilităţile de angajare, preţurile, comerţul 
internaţional şi sărăcia. 
Economiştii, de cele mai multe ori, sunt în dezbateri aprinse unii cu ceilalţi în 
legătură cu aceste teme. Aceste controverse fac din Economie o materie de 
studiu şi un domeniu de activitate animate şi interesante, care îţi oferă şansa 
de a emite propriile judecăţi şi de a-ţi forma propriile păreri. 
Există mai multe definiţii ale economiei, fiecare dintre ele încercând să 
cuprindă esenţa subiectului. Totuşi, cele mai multe manuale par să se pună 
de acord asupra faptului că economia se ocupă cu alocarea resurselor 
insuficiente ale societăţii celor multor folosinţe alternative cărora le sunt în 
egală măsură necesare. 
În Anul 12, te vei concentra deopotrivă pe Microeconomie şi Macroeconomie. 
Microeconomia se ocupă cu subiecte de genul: “De ce sunt preţurile aşa de 
mari?”, “Poate poluarea să fie controlată în mod eficient?”sau “Ar trebui 
guvernele să se implice pe piaţa liberă?”. Macroeconomia se referă la 

subiecte care includ: “De ce are Guvernul o ţintă limită a ratei de inflaţie şi 
cum ne afectează pe noi?”, “Ce se va întâmpla cu economia dacă oamenii se 
hotărăsc să cheltuiască dintr-o dată mai mult?” şi “Cum suntem noi afectaţi 
de economia chineză şi cea indiană?”

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul AS/A
Scopurile cursului sunt:
• dezvoltarea unui interes şi a unui entuziasm pentru studierea acestei 
materii;

•  aprecierea contribuţiei studiului economiei la înţelegerea contextului 
economic şi social mai larg;

•  înţelegerea unei game diverse de concepte şi abilitatea de a folosi aceste 
concepte într-o varietate de contexte diferite;

•  să ajute elevii să folosească o abordare critică, să se documenteze 
temeinic şi să analizeze toate opţiunile atunci când analizează un subiect 
din domeniul economic;

•  să dezvolte abilităţi şi competenţe pentru elevi, calităţi şi atitudini care să 
îi echipeze pentru provocările, oportunităţile şi responsabilităţile vieţii de 
adult sau de angajat/angajator.

Nivelul AS:
Componenta 1: Pieţe competitive — Cum funcţionează şi de ce dau greş
Componenta 2: Gestionarea economiei

Nivelul A:
Componenta 3: Economia în afaceri şi eficienţa economică
Componenta 4: Economia globală

Nivelul AS/A în Economie
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Structura de Examinare:

Învăţământ superior şi oportunităţi
în carieră
O diplomă care poate servi la înscrierea pentru 
foarte multe specializări universitare sau pentru 
urmarea multor cariere.

Este de relevanţă sporită pentru cariere în 
domeniul afacerilor, al economiei, dreptului sau 
politicii, cu posibilităţi de angajare în comerţ, 
administraţie, managementul afacerilor, politică 
sau în activităţi independente.

Componente Evaluarea Notele pentru Nivelul AS/A Durata
Componenta 1: Examen constând din întrebări grilă şi o întrebare din date şi statistici, la alegere 

din două întrebări.
50% din Nivelul AS 1 oră 30 minute

Componenta 2: Examen constând din întrebări grilă şi o întrebare din date şi statistici, la alegere 
din două întrebări.

50% din Nivelul AS 1 oră 30 minute

Componenta 3: Examen constând din două eseuri la alegere din patru subiecte posibile şi o 
întrebare din date şi statistici, la alegere din două întrebări.

50% din Nivelul A 2 ore

Componenta 4: Examen constând dintr-un eseu cu două părţi, la alegere din trei capitole mari de 
materie şi o întrebare din date şi statistici, la alegere din două întrebări.

50% din Nivelul A 2 ore
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Comisia de examinare EDEXCEL
Codul cursului XPH01 / YPH01

Detalii despre curs:
•  ideal ar fi să fi obţinut minim calificativul B la IGCSEE pentru Matematică 

şi Fizică;

• calificative între A - C la 5 alte materii la examenele IGCSE;

•  un interes sincer faţă de procesele fizice ştiinţifice;

• abilitatea de a lucra independent;

•  abilitatea de a desfăşura activităţi practice în condiţii de siguranţă şi cu 
acurateţe.

Ce voi învăţa?
Fizica pentru Nivelul AS şi Nivelul A adaugă cunoştinţe şi abilităţi la cele deja 
acumulate pentru nivelul IGCSE. Programa include principalele concepte 
teoretice care sunt fundamentale pentru studiul fizicii, o secţiune despre 
fizică aplicată în zilele noastre şi un accent crescut pe abilităţi practice la nivel 
avansat. La modul general, accentul se va pune pe înţelegerea conceptelor 
prezentate şi aplicarea practică a acestora în situaţii practice sau noi, 
concomitent cu acumularea de cunoştinţe. Cursul va încuraja gândirea critică 
şi abilităţile de rezolvarea a problemelor, puncte forte transferabile oricărei 
viitoare cariere. Cursul de fizică Nivel A este destinat celor ce doresc să 
studieze fizică sau subiectele înrudite în continuare la universitate sau celor 
ce vor urma o carieră ca oameni de ştiinţă.

Structura de examinare
Obiectivele de bază ale cursului de fizică Nivel A sunt:

•  să facă insesizabil trecerea de la fizica pentru IGCSE şi să le permită 
elevilor să dobândească şi să îşi hrănească interesul pentru fizică şi 
aplicaţiile practice ale acesteia;

•  să dezvolte o înţelegere a legăturii dintre partea teoretică şi 
experimentele practice, facilitând dobândirea de abilităţi necesare în 
proiectarea şi execuţia experimentelor;

•  să dezvolte cunoştinţele necesare şi capacitatea de înţelegere a fizicii 
şi, acolo unde este cazul, de aplicare a fizicii în practică, apreciind 
importanţa acesteia şi a abilităţilor de care este nevoie pentru folosirea 
ei în situaţii noi, neprevăzute sau în continuă schimbare;

•  să demonstreze importanţa cunoaşterii fizicii în efortul oamenilor de a 
interacţiona cu realităţile sociale, filozofice, economice şi industriale;

• să te facă să înţelegi în detaliu “cum funcţionează ştiinţa”.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, punerea în practică a 
acestora la Nivelul AS, respectiv Nivelul A

La Nivelul AS:
Vei studia următoarele capitole: Fizica în mişcare, Cum funcţionează fizica 
şi Explorarea fizicii. În cadrul acestor capitole vei învăţa despre următoarele 
concepte: Mecanică (inclusiv forţe), mişcarea rectilină, energie şi forţă; 
Fizica materialelor, care va include: vâscozitate şi Modulul lui Young; Unde, 
capitol ce va include: difracţie, refracţie şi polarizare; Electricitate, capitol 
ce va include: forţa electromotoare, EMF, diferenţă potenţială (voltaj) şi 
distanţieri.

Nivelul AS/A Fizică
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Capitolul Explorarea Fizicii se bazează pe un studiu de caz ales individual de către cursant, care să demonstreze fizica aplicată.

La Nivelul A:
Vei studia următoarele capitole: Fizica în mişcare, Fizica de la creaţie la colaps şi Fizica experimentală. În cadrul acestor capitole, vei studia următoarele 
concepte: Mecanică avansată, inclusiv mişcare circulară şi momentum, câmpuri electrice, câmpurile magnetice şi fizica particulelor.

Radiaţii şi Unde, incluzând: descompunerea nucleară, oscilaţii, cosmologie şi astrofizica.

Modulul de fizică experimentală se bazează pe plănuirea şi ducerea până la capăt a unui experiment, împreună cu o analiză şi evaluare detaliată a rezultatelor 
experimentului.

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Fizica este de nepreţuit când vine vorba despre înţelegerea lumii din jurul nostru, a lumii din interiorul nostru şi a lumii de dincolo de noi. Este ştiinţa care 
stă la baza tuturor celorlalte ramuri ale universului ştiinţific. Fizica ne provoacă imaginaţia prin concepte ca teoria relativităţii sau teoria coardelor şi conduce 
spre descoperiri importante, cum sunt computerele şi laserele. Aceste descoperiri, la rândul lor, conduc către tehnologii care ne schimbă viaţa — de la 
vindecarea articulaţiilor, la tratamente pentru cancer, la dezvoltarea unor soluţii pentru producerea de energie sustenabilă. Fizicienii sunt persoane care 
găsesc soluţii. Abilităţile lor analitice îi fac versatili şi adaptabili, aşa că ajung să lucreze în domenii foarte interesante şi diverse. Poţi întâlni fizicieni care 
să lucreze în laboratoare guvernamentale sau industriale, în campusuri studenţeşti, în tabere astronomice sau oferind consultanţă pentru emisiuni TV. In 
plus, mulţi absolvenţi de fizică lucrează pentru publicaţii periodice, în cadrul guvernului sau chiar pe Wall Street— locuri unde le este apreciată abilitatea de 
a gândi analitic.

Componente Evaluare AS/A level Marks Durată
Nivelul AS
Modulul 1: Fizica în mişcare
Modulul 2: Fizica în acţiune
Modulul 3: Explorarea fizicii

Examen 40%
40%
20%

1 oră 30’
1 oră 30’
1 oră 20’

Nivelul A
Modulul 4: Fizica în mişcare
Modulul 5: Fizica de la Creaţie la Colaps 
Modulul 6: Fizică experimentală

Examen 40%
40%
20%

1 oră 35’
1 oră 35’
1 oră 20’
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Comisia de Examinare EDEXCEL
Codul Cursului 8FR0/9FR0 Franceză/ 

8GN0/9GN0
Germană/ 8SP0/9SP0 Spaniolă

Detalii despre curs:
Elevii care ar beneficia cel mai mult în urma alegerii opţiunii aprofundării 
unei limbi străine sunt cei care au parcurs deja IGCSE la Franceză/Germană/
Spaniolă.

Ce voi învăţa?
Îţi vei îmbunătăți cunoştinţele lingvistice şi îţi vei dezvolta capacitatea de a 
gândi critic pe baza unei bune înţelegeri a limbii străine studiate, a culturii 
şi realităţilor sociale din ţara sau ţările unde se vorbeşte limba respectivă. 

Vei citi opere literare contemporane sau clasice scrise în limba respectivă şi 
vei urmări filme, pentru a-ţi dezvolta cunoştinţele referitoare la tendinţele 
din domeniul politic, cultural sau artistic pentru ţările în care se vorbeşte 
limba respectivă, concomitent cu înţelegerea problemelor sociale cu care 
acestea se confruntă.

La Nivelul AS vei studia 2 teme, iar la Nivelul A vei studia 4 teme, aşa cum 
este prezentat în tabelul de mai jos.

Nivelul AS/A la Franceză / Germană / Spaniolă

Franceză Germană Spaniolă

Anul 1 (Nivelul AS)
Probleme şi tendinţe sociale: 
Societatea în evoluţie*

Structuri familiale în schimbare 
Educaţie
Meserii şi locul de muncă

Viaţa în natură
Educaţie
Meserii şi locul de muncă

Structuri familiale în schimbare 
Impactul turismului
Meserii şi locul de muncă

Politică, mediul intelectual şi viaţa 
cultural-artistică**

Muzică
Media
Festivaluri şi tradiţii

Muzică
Media
Festivaluri şi tradiţii

Muzică
Media
Festivaluri şi tradiţii

Anul 2 (Nivelul A)
Probleme şi tendinţe sociale * Imigraţie şi societatea multiculturală Imigraţie şi societatea multiculturală Imigraţie şi societatea multiculturală

Politică, mediul intelectual şi viaţa 
cultural-artistică *

Ocupaţie şi Rezistenţă Reunificarea Germaniei Dictatura lui Franco şi tranziţia la 
democraţie

* În ţara în care se vorbeşte limba respectivă.  
** În comunităţi mai largi în care se vorbeşte limba studiată.
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Poţi alege între Nivelul AS (pe durata unui an) sau Nivelul 
A (pe durata a doi ani). Examenele vor avea loc la finalul 
cursului. Tipul de examen, importanţa şi durata examinării 
vor fi la fel pentru Nivelul AS şi pentru Nivelul A. Diferenţa 
între examenul Nivel AS şi examenul Nivel A este precizată în 
tabelul de mai sus.

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Diploma pentru o limbă străină este o calificare de nivel 
superior, care poate servi la înscrierea pentru diverse 
specializări în învăţământul superior sau în urmarea unui 
număr însemnat de cariere. Este de relevanţă evidentă pentru 
specializări care implică limbile străine/studiul lingvisticii.

Evaluarea pentru Nivelul AS şi Nivelul A  
Structura de Examinare:

Nivelul AS Nivelul A
Capitolul 1: Înţelegerea 
exprimării orale, citit şi 
traducere

40% din calificarea respectivă 
1 oră 50 minute

Traducere din limba studiată, în engleză
2 teme 4 teme

Capitolul 2: Lucrare scrisă ca 
reacţie la o operă artistică 
(inclusiv gramatică şi 
traducere)

30% din calificarea respectivă 1 oră 40 minute
Traducere din limba studiată, în engleză

Trebuie să alegi fie o operă literară, fie un film din Lista de 
texte literare recomandate sau de filme. 

Trebuie să alegi pentru a studia două lucrări din Lista de 
texte literare recomandate sau de filme. Acestea trebuie 
să fie un text literar şi un film, sau două texte literare.

Capitolul 3: Exprimarea orală 30% din calificare
Între 27 şi 30 de minute, care să includă şi un singur interval 
de 15 minute în care elevul să îşi pregătească intervenţia

Între 21 şi 23 minute, care să includă şi un singur interval 
de 5 minute în care elevul să îşi pregătească intervenţia
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Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 9696

Detalii despre curs
Pentru a avea succes cu acest curs va trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut calificative între A*- C la 5 materii la IGCSE-uri;

•  să demonstrezi că ai un nivel foarte bun al limbi engleze, pentru că va 
trebui să citeşti multă informaţie despre subiectele studiate;

• să știi să scrii eseuri;

• să poţi lucra independent;

•  să fi interesat de problemele pe care le are planeta noastră la momentul 
actual.

Ce voi învăţa?
Cursul pentru Nivelul AS şi A la Geografie adaugă cunoştinţe şi abilităţi la cele 
deja acumulate la Nivelul IGSCE. Îţi vei îmbunătăţi cunoştinţele şi vei înţelege 
în profunzime procesele fizice, umane şi de mediu pe care le însumează viaţa 
pe planeta noastră. Vei dobândi abilitatea de a folosi şi evalua diferite tipuri 
şi surse de informaţie şi vei dezvolta abilitatea de a gândi logic. Vei face studii 
de cercetare şi ţi se va cere să prezinţi un punct de vedere în mod ordonat şi 
coerent, într-o varietate de formulări.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul AS/A

La Nivelul AS:
Cursul va fi compus din două părţi:

Lucrarea 1 se va referi la Geografia fizică de bază, în care vei răspunde la 
trei întrebări obligatorii şi vei avea de ales să scrii un eseu din trei opţiuni. 
Materia acoperită va fi: hidrologie şi geomorfologie fluvială; atmosfera, 
vremea, roci, intemperii.

Lucrarea 2 se va axa pe Geografia umană de bază. Structura examenului va 
fi la fel ca pentru Lucrarea 1. Capitolele parcurse vor fi: populaţia, migraţia şi 
dinamica aşezărilor umane. Acestea vor fi evaluate într-un examen.

Nivelul A:
Cursul va fi compus din două părţi:

Lucrarea 3 se referă la Opţiuni de Geografie fizică, unde vei răspunde la 
două întrebări, fiecare pe un subiect diferit. Subiectele studiate sunt: 
mediul înconjurător la tropice, pe coaste, medii înconjurătoare periculoase, 
aride şi semi-aride.

Lucrarea 4 se va axa pe Opţiuni de Geografie umană. La fel ca pentru Lucrarea 
1, va trebui să răspunzi la două întrebări, fiecare despre subiecte diferite. 
Subiectele studiate vor fi: producţie, locaţie şi schimbare, managementul 
mediului înconjurător, interdependenţa globală şi tranziţia economică.

Nivelul AS/A Geografie
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Structura de Examinare:

Învăţământ superior şi oportunităţi
în carieră
Geografia este o materie foarte respectată şi 
studierea ei poate conduce către multe specia-
lizări universitare sau opţiuni în carieră. Variante 
de angajare ar fi: topografie, management în 
domeniul apelor şi al pământului, planuri de 
urbanism şi transport, sustenabilitate, dezvol-
tare, învăţământ, conservare, consultanţă pe 
probleme de mediu, turism şi protecţie socială.

Componente Evaluare Notele pentru Nivelul AS/A Durată
AS
Lucrarea 1: Geografia fizică de bază 
Lucrarea 2: Geografia umană de bază

Examen 50% din Nivelul AS, 25% din Nivelul A
50% din Nivelul AS, 25% din Nivelul A

1 oră 30’ 
1 oră 30’

Nivelul A
Lucrarea 3: Opţiuni de Geografie fizică avansată
Lucrarea 4: Opţiuni de Geografie umană avansată

Examen 25% din Nivelul A
25% din Nivelul A

1 oră 30’
1 oră 30’
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Comisia de Examinare CIE
Codul Cursului 9389

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut minim B la Istorie şi Geografie;

• să fi obţinut calificative între A - C la 5 alte materii la IGCSE-uri;

•  să demonstrezi că ai un nivel foarte bun al limbii engleze, pentru că va 
trebui să citeşti multă informaţie despre subiectele studiate;

• să știi să scrii eseuri;

• să posezi capacităţi avansate de interpretare şi analiză.

Ce voi învăţa?
Cursul pentru Nivelul AS şi A la Istorie adaugă cunoştinţe şi abilităţi la cele 
deja acumulate la Nivelul IGSCE. Accentul se va pune deopotrivă pe cunoştinţe 
despre evenimentele istorice şi pe abilităţile analitice necesare pentru 
cercetarea istorică. Elevii vor învăţa despre mecanismele de cauză-efect, 
continuitate şi schimbare, similitudini şi diferenţe. Ca parte a procesului de 
învăţare, li se va cere să interpreteze şi analizeze dovezi istorice.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul AS/A

La Nivelul AS:
Elevii vor parcurge următoarele:

Componenta 1: Întrebări din documente şi surse. Elevii vor studia 
Liberalismul şi Naţionalismul în Italia şi Germania, 1815–1871. Aceasta 
reprezintă explorarea surselor materiale într-un context istoric.

Componenta 2: Prezentare generală. Elevii vor studia Europa Modernă 1789–
1917. Vor studia până la trei teme mari: Franţa, 1789–1814, Declanşarea 
Primului Război Mondial, 1900–1914 şi Revoluţia Rusă, 1894–1917.

La Nivelul A:
Elevii vor parcurge următoarele:

Componenta 3: Întrebări de interpretare. Elevii vor învăţa despre Declanşarea 
şi Desfășurarea Războiului Rece, 1941–1950. Elevii vor lua în considerare 
diferitele interpretări ale perioadei pentru a înţelege natura istoriei ca 
materie de studiu şi pentru a avea în vedere faptul că istoricii pot produce 
interpretări diferite ale aceluiaşi eveniment.

Componenta 4: Studiu aprofundat. Elevii vor învăţa despre Europa 
Dictatorilor, 1918–1941. Vor aborda trei dintre următoarele patru teme: 
Rusia lui Lenin, 1918–1924, Rusia lui Stalin, 1924–1941, Italia lui Mussolini, 
1920–1941 şi Germania lui Hitler, 1929–1941.

Nivelul AS/A Istorie
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Structura de Examinare:

Învăţământ superior şi oportunităţi
în carieră
Absolvirea acestui curs reprezintă o calificare de 
nivel înalt, ce asigură calea către înscrierea la o 
gamă largă de cursuri universitare sau cariere. 
Este de relevanţă mai ales pentru carierele 
din domeniul dreptului, politicii, educaţiei, 
jurnalismului şi mass-mediei, cu posibilităţi 
de angajare în domenii ca servicii sociale 
sau la guvern, în relaţii publice, marketing şi 
managementul siturilor istorice.

Componente Evaluare Notele pentru Nivelul AS/A Durata
Nivelul AS
Componenta 1: Întrebări din documente şi surse 

Componenta 2: Prezentare generală

Examen 

Examen

AS – 40% 
A level – 20%
AS – 60% 
A level – 30%

1 oră 

1 oră 30’

Nivelul A
Componenta 3: Întrebări de interpretare
Componenta 4: Studiu aprofundat

Examen
Examen

20%
30%

1 oră
1 oră 30’
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Comisia de Examinare CIE
Codul Cursului 8CN0/9CN0

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
•  să fi obţinut minim calificativul B la IGCSE Mandarină la toate componen-

tele evaluate: exprimare orală, înţelegerea exprimării orale, citit şi scris;

• să fi obţinut calificative între A - C la 5 alte materii la IGCSE-uri.

Ce voi învăţa?
Pe parcursul acestui curs vei citi şi asculta materiale lingvistice autentice şi 
vei studia multe aspecte ale vieţii şi culturii ţărilor în care se vorbeşte această 
limbă. Îţi vei extinde şi dezvolta cunoştinţele de vocabular şi gramatică pentru 
limba chineză şi le vei folosi pentru a vorbi, scrie, citi şi asculta în această 
limbă. Pentru examenul la Nivelul A, vei învăţa de asemenea cum să susţii 
un punct de vedere, să analizezi şi să evaluezi, atât oral cât şi în scris. Toate 
aceste competenţe vor fi puse în practică folosind texte şi materiale didactice 
bazate pe câteva teme generale.

La nivelul AS:
Vei studia următoarele teme:

1. Schimbările produse în perioada contemporană pentru popoarele 
vorbitoare de limbă chineză (familie, educaţie şi locuri de muncă)

2. Cultura chineză (tradiţii, activităţi culturale)

La Nivelul A:
Vei studia, de asemenea, şi următoarele teme:

1. Schimbările constante prin care trece comunitatea vorbitorilor de limbă 
chineză (comunicare şi tehnologie, economie şi mediul înconjurător)
2. Impactul asupra Chinei moderne produs prin deschiderea acesteia către 
lumea exterioară începând cu anul 1978 (reforma, relaţiile China-Anglia). 
Acest curs este potrivit celor ce învaţă cu plăcere o limbă străină şi vor să 
afle despre cultura ţărilor în care aceasta se vorbeşte. Este foarte util dacă  
îţi doreşti să comunici cu vorbitorii de limbă chineză sau să urmezi studii 
superioare în această limbă, să lucrezi peste hotare sau pentru companii 
cu legături internaţionale. Este important ca persoana care studiază 
pentru obţinerea acestei diplome să fie organizată, cu o memorie bună şi o 
gândire logică.

Nivelul AS/A Mandarină
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Structura de Examinare:
Examenele finale vor testa cele patru competenţe lingvistice: exprimare orală, citit, scris şi înţelegerea exprimării orale. Sunt trei lucrări la sfârşitul anului 
pentru Nivelul AS şi trei lucrări la finalul Nivelului A.

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Diploma pentru o limbă străină este o calificare de nivel superior, care poate servi la înscrierea pentru diverse specializări în învăţământul superior sau în 
urmarea unui număr însemnat de cariere. Este de relevanţă evidentă pentru specializări care implică limbile străine/studiul lingvisticii, domeniul politic, 
educaţie, interpret-traducător sau în domeniul recrutărilor/resurse umane.

Nivelul AS Teme Pondere Durată
Lucrarea 1: Înţelegerea exprimării orale, citit şi traducere 1, 2 40% 1 oră 45 minute
Lucrarea 2: Reacţii în scris la texte literare/opere artistice şi traduceri Un text literar

sau
Un film

30% 1 oră 40 minute

Lucrarea 3: Exprimare orală 1, 2 30% 27-30 minute
(15 minute pentru pregătire)

Nivelul A Teme Pondere Durată
Lucrarea 1: Înţelegerea exprimării orale, citit şi traducere 1, 2, 3, 4 40% 2 ore
Lucrarea 2: Reacţii în scris la texte literare şi traduceri Un text literar

+ un film
sau
două texte literare

30% 2 ore 40 minute

Lucrarea 3: Exprimare orală Cercetare independentă, 
plus Temele 1,2,3,4

30% 21-23 minute
(5 minute pentru pregătire)
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Comisia de Examinare EDEXCEL
Codul Cursului 8MU0/ 9MU0

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
•  să fi obţinut minim calificativul B la GCSE sau să fii capabil să cânţi şi 

să compui muzică la standard GCSE, chiar dacă nu ai urmat acest curs;
•  să fi obţinut calificative între A*- C la 5 alte materii la GCSE-uri;
•  să poţi cânta la cel puţin un instrument sau cu vocea (ABRSM Calificativul 

Grade 5 sau aproximativ 5 ani de studiere a unui instrument);
•  să fii capabil să citeşti portative standard;
•  să fii pregătit să participi la repetiţii şi spectacole la şcoală, inclusiv să 

îţi asumi responsabilităţi de lider.

Ce voi învăţa?
Vei învăţa despre context şi elementele unei piese muzicale, pentru a-ţi spori 
şi dezvolta interesele muzicale şi abilităţile de compoziţie, interpretare şi 
competenţele de analiză a muzicii.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul A

La Nivelul A:
Capitolul 1: Interpretare
Vei interpreta cel puţin 8 minute, fără oprire, muzică la un standard foarte 
înalt – această intervenţie poate fi reprezentată de o singură bucată 

muzicală sau de mai multe fragmente din opere diferite şi la mai multe 
instrumente, dacă doreşti.

Capitolul 2: Compoziţie

Vei conştientiza nuanţele stilistice ale compoziţiei muzicale. Vei compune 
două bucăţi muzicale, dintre care una la instrucţiunile specifice ale comisiei 
de examinare. Per ansamblu, cele două compoziţii trebuie să însumeze 
minim 6 minute.

Capitolul 3: Perceperea muzicii

Vei dobândi o perspectivă auditivă şi istorică a muzicii prin studierea 
a 18 bucăţi muzicale cuprinse în programă. Acestea vor fi aprofundate în 
aceeaşi manieră ca pentru GCSE, dar la un nivel superior, printr-o explorare 
mai complexă a armoniilor, tonalităţilor şi a celorlalte elemente muzicale. 
Piesele muzicale din programă includ: Mozart, Flautul fermecat, Piraţii din 
Caraibe – Blestemul Perlei Negre, Danny Elfman, Întoarcerea lui Batman, 
Beatles – Revolver, Courtney Pine – Back in the Day, Astrud Gilberto şi Stan 
Getz: Fata din Ipanema, A. Rahman, ‘Jai ho’ (‘You are my destiny’).

Cursul poate fi şi doar o calificare de Nivel AS.

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Acest curs poate asigura înscrierea pentru o mulţime de specializări 
universitare sau urmarea unor cariere diverse, prin faptul că se combină în 
cadrul lui abilităţi de documentare, analiză, interpretare şi creative. Este 
relevant mai ales pentru cariere în arta de scenă, funcţii administrative 
în instituţii de artă, psihologie, educaţie, mass-media, cu posibilităţi de 
angajare în domeniul comunicaţiilor, artistic, în cercetare, ca terapeut 
sau profesor. 

Nivelul AS/A Muzică
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Comisia de Examinare CIE
Codul Cursului 9990

Detalii despre curs
Pentru a avea succes cu acest curs, ar trebui, la modul ideal:
•  să fi obţinut calificative între A*- C (or echivalentul acestora) la 5 materii 

la IGCSE-uri, care să includă calificativul B la Matematică, calificativul B 
la Engleză şi respectiv B la Ştiinţe;

•  să demonstrezi că ai un nivel foarte bun al limbii engleze, pentru că 
va trebui să citeşti lucrări ştiinţifice şi multă informaţie referitoare la 
subiectele studiate;

• să ştii să scrii eseuri;

• să ştii să foloseşti formule matematice;

• să ştii să interpretezi date ştiinţifice;

•  să fii interesat să afli despre comportamentul uman, fiind deschis la 
orice interpretări.

Ce voi învăţa?
Psihologia este ştiinţa exactă care studiază mintea şi comportamentul uman. 
Accentul se pune pe analiza procesele cognitive, a diferenţelor individuale, a 
schimbărilor în evoluţie, a interacţiunilor sociale şi a proceselor fiziologice. 

Psihologii concep şi desfăşoară experimente anormale sau problematice. 
Cursul acoperă studiul psihologiei cognitive, biologice şi sociale, incluzând 
subiecte ca bolile mintale şi dependenţa. 

Pe lângă teoriile de bază în psihologie, elevii vor învăţa despre diferitele 
metode experimentale folosite în acest domeniu, despre analizele statistice 
şi implicaţiile mai largi pe care psihologia le are pentru societate. 

Cursul foloseşte rezultatele unor studii clasice şi contemporane.

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră 
Diploma pentru Nivelul A în Psihologie poate deschide calea către studii 
academice la diferite universităţi sau oportunităţi multiple de angajare, 
incluzând dar fără a se limita la: domeniul medical, marketing şi domeniul 
afacerilor, educaţie, poliţie şi criminologie sau în domeniul psihologiei.  

Precizare: Cursul este foarte util pentru cei ce intenţionează să urmeze 
studii universitare, deoarece le permite dezvoltarea abilităţilor necesare 
parcurgerii, decodării şi însuşirii literaturii de specialitate.

Nivelul AS/A Psihologie
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Comisia de Examinare EDEXCEL IA level
Codul Cursului YBS01

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
• să fi obţinut calificative între A - C la 5 alte materii la IGCSE-uri/GCSE-uri;
• să fi interesat de domeniul afacerilor şi al antreprenoriatului.

Ce voi învăţa?
Cursul pentru Nivelul AS/A în Studii de Afaceri este construit în jurul unui 
nucleu de materie având ca tematică antreprenoriatul, pentru a îţi permite să 
găseşti o idee nouă de afacere şi felul cum ai putea să te documentezi pentru 
a o dezvolta. Vei avea de analizat cum poţi aplica ceea ce înveţi la propria 
idee de afacere. Acest curs te va introduce în studiul mediului de afaceri 
internaţional, te va echipa cu competenţele necesare pentru a conduce 
propria afacere sau a lucra pentru o companie în context internaţional. 
 

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor la Nivelul AS/A
Acest curs va fi de interes pentru elevii care:
• sunt interesaţi de cum operează o afacere;
•  studiază cu plăcere o materie care este relevantă pentru propriile vieţi 

şi experienţe;
•  vor să aleagă o materie care le oferă posibilitatea de a urma o carieră în 

afaceri;
•  vor să ştie cum se iau deciziile în afaceri şi cum se rezolvă problemele 

în afaceri;

•  vor să îşi păstreze opţiunile deschise, deoarece o diplomă în Studii de 
Afaceri poate fi foarte utilă pentru un număr mare de cariere de urmat.

Nivelul AS:
Componenta 1 – Antreprenoriat în afaceri
Componenta 2A – Structuri şi procese în afaceri

Nivelul A:
Componenta 3 – Decizii strategice în afaceri
Componenta 4A – Afacerile în contextul global

Nivelul AS/A Studii de Afaceri
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Învăţământ superior şi oportunităţi
în carieră
O diplomă care poate servi la înscrierea pentru 
foarte multe specializări universitare sau pentru 
urmarea multor cariere.

Este de relevanţă sporită pentru cariere 
în domeniul afacerilor sau al tehnologiei 
computerizate, cu posibilităţi de angajare în 
comerţ, administraţie, managementul afacerilor 
sau activităţi independente.

Structura de Examinare:

Componentă Evaluare Notele pentru Nivelul AS/A Durată
Componenta 1: Examen

Secţiunea A: Întrebări grilă
Secţiunea B: Întrebări din date şi statistici

50% din AS
25% din Nivelul A

1 oră 30 minute

Componenta 2A: Examen
Secţiunea A: Întrebări grilă
Secţiunea B: Întrebări din date şi statistici

50% din AS
25% din Nivelul A

1 oră 30 minute

Componenta 3: Examen
Secţiunea A: Întrebări din date şi statistici
Secţiunea B: Întrebări şi studiu de caz

50% din Nivelul A 2 ore

Componenta 4A: Examen
Secţiunea A: Întrebări din date şi statistici
Secţiunea B: Raport decizional şi întrebări

50% din Nivelul A 2 ore
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Comisia de Examinare CIE A level
Codul Cursului 9608

Detalii despre curs:
Nu este necesar să fi făcut Ştiinţe Informatice pentru GCSE. Cu toate 
acestea, trebuie să-ţi demonstrezi entuziasmul pentru stăpânirea acestei 
materii prin studiu individual sau activităţi în afara şcolii, de exemplu prin 
participarea la programe de robotică, învăţarea limbajului de programare, 
etc. Rezultatele bune la matematică ar reprezenta un avantaj, căci pentru 
acest curs ai nevoie de procesele de gândire logică pe care le încurajează  
matematica.

Ce voi învăţa?
Scopul programei acestui curs este să încurajeze elevii să descopere şi să 
înţeleagă principiile fundamentale ale ştiinţei informaticii şi cum funcţionează 
programele computerizate, pentru o gamă largă de contexte. 

Elevii vor învăţa despre tehnica de calcul şi cum să găsească soluţii la 
probleme de natură informatică, folosind algoritmi şi limbajul de programare 
Ştiinţele Informatice la Nivelul AS şi Nivelul A vor ajuta la dezvoltarea unei 
întregi game de competenţe: gândire creativă, analitică, logică şi critică.

Elevii vor fi de asemenea capabili să înţeleagă problemele de etică pe care le 
ridică tehnologiile computerizate moderne şi emergente.

Pentru Nivelul AS şi Nivelul A, vei studia următoarele teme:
Teorie de bază

• reprezentarea informaticii;

• tehnologii de comunicare şi internet;

• hardware;

• noţiuni de bază despre procesoare;

• software de sistem;

• securitate, confidenţialitate şi integritatea datelor;

• etică & stabilirea proprietăţii şi apartenenţei;

•  baze de date şi modelarea bazelor de date;

• noţiuni de bază în rezolvarea problemelor informatice şi în programare;

• designul algoritmilor & mecanisme de soluţionare a problemelor;

• reprezentarea datelor;

• programare;

• dezvoltarea software.

Nivelul AS/A Ştiinţe informatice
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La Nivelul A vei învăţa:
Teorie avansată

• reprezentarea datelor;

• tehnologii de comunicare şi internet;

• hardware;

• software de sistem;

• securitate;

• sisteme de monitorizare şi control;

•  soluţionarea problemelor şi programare, 
nivel avansat;

•  tehnici de calcul şi mecanisme de soluţionare 
a problemelor;

• metode de design al algoritmilor;

• programare avansată;

• dezvoltare software.

Structura de Examinare:

Componenta Evaluare Notele pentru Nivelul AS/A Durata
Nivelul AS
Lucrarea 1:
Lucrarea 2:

Teorie de bază
Mecanisme de soluţionarea 
problemelor şi competenţe de 
programare

50/25%
50/25%

1 oră 30 minute
2 ore

Nivelul A
Lucrarea 3:
Lucrarea 4:

Teorie avansată
Mecanisme de soluţionarea 
problemelor şi competenţe de 
programare, nivelul avansat

25%
25%

1 oră 30 minute
2 ore
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Comisia de Examinare Edexcel
Codul Cursului 8DT0

Detalii despre curs
Pentru a avea rezultate foarte bune la finalul acestui curs ar 
trebui, la modul ideal:
•  să fi obţinut minim calificativul B la Tehnologie şi Proiectare (Rezistenţa 

Materialelor sau Proiectare de Produs) la IGCS;
•  să demonstreze capacitatea de gândire laterală, entuziasm şi curiozitate 

despre cum funcţionează lucrurile.

Ce voi învăţa?
Pentru componenta teoretică a acestui curs, vei învăţa să conştientizezi 
semnificaţia proiectării şi a tehnologiei în societate, vei învăţa despre 
procesele de producţie şi despre producţia industrializată, despre evaluarea 
critică a acestor aspecte, abilităţi ce te vor ajuta să îţi poţi găsi de lucru într-o 
mulţime de domenii tehnice, de estetică, economice, de protejarea mediului, 
sociale şi culturale. Vei învăţa cum să aplici aceste cunoştinţe şi competenţe 
pentru lucrul cu o gamă variată de materiale, folosind o multitudine de 
procese pentru a proiecta şi fabrica diferite produse. 

Scopul acestei componente a cursului este de a pune în practică proiectarea 
la scară mică, pentru a fabrica şi evalua produsul finit, testându-ţi astfel 
abilităţile de a proiecta şi produce un prototip. Va trebui să analizezi o 
provocare contextualizată, stabilită individualizat, nu mai devreme de 1 iunie 
în anul calendaristic precedent anului în care îţi va fi acordată diploma. 

Vei selecta o problemă asupra căreia să te concentrezi, vei dezvolta o gamă 
de potenţiale idei ce ar putea decurge din ea, apoi vei lucra la una singură, 
realizând un produs prin activităţi practice de fabricaţie. Proiectul va trebui să 
îţi permită să aplici cunoştinţele pe care le-ai acumulat şi să dovedeşti putere 
de înţelegere a conceptelor teoretice studiate în procesul de dezvoltare a unui 
proiect de proiectare, fabricare şi evaluare a unui prototip.

Structura de Examinare
Cursul este structurat din două componente care, combinate, însumează 
suficient cât să echivaleze cu o calificare completă de Nivelul AS.

Nivelul AS Tehnologie şi Proiectare: Proiectare de Produs (curs de 1 an)
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Privire generală asupra Nivelului AS

Învăţământ superior şi oportunităţi în carieră
Poţi progresa în urma obţinerii acestei diplome prin înscrierea la cursuri de învăţământ superior şi/sau studii cu finalizare practică, ce includ proiectare 
de produs, inginerie sau arhitectură. Poţi de asemenea să te califici pe mai departe în proiectare, creaţie, inginerie şi/sau fabricare, cu posibilitatea de a 
fi angajat într-un sector ce aparţine de aceste specializări. Cursul este foarte util celor ce dovedesc abilităţi de proiectare şi vizualizare de noi idei, ce pot fi 
utilizate în multe cariere, de la marketing la construcţii, inginerie sau fabricare de produse.

Componenta 1: Principii de proiectare şi principii tehnologice (Codul 
Lucrării: 8DT0/01)

Componenta 2: Proiectare independentă şi fabricare de produs (Codul 
Lucrării: 8DT0/02)

Examen în scris: 2 ore
50% pondere pentru diploma finală

Evaluare non-examinatoare
50% pondere din diploma finală

100 puncte 100 puncte

Privire de ansamblu asupra conţinutului
• Materiale 
• Caracteristicile tehnice ale materialelor
• Procese şi tehnici
• Tehnologii digitale 
• Factorii care influenţează dezvoltarea produselor
• Efecte ale progresului tehnologic
• Pericole potenţiale şi evaluarea riscului

Privire de ansamblu asupra conţinutului
•  Elevii vor analiza o provocare contextuală stabilită individual, alegând o 

problemă pe care să se concentreze, pentru care să dezvolte o gamă de 
posibile abordări, din care să aleagă una pe care să o dezvolte practic 
până la capăt.

Privire de ansamblu asupra procesului de evaluare

•  Lucrarea va conţine calcule, răspunsuri scurte şi răspunsuri detaliate, 
precum şi răspunsuri mai pe larg, în scris, referitoare la:

 •  Deciziile luate în proiectare şi urmările acestora, în funcţie de un 
principiu tehnic, pentru prototipuri făcute de altcineva

 •  Probleme mai ample în proiectarea tehnologică, inclusiv impactul 
pe care îl pot avea anumite decizii din punct de vedere social, moral, 
etic sau privind impactul asupra mediului înconjurător. 

Privire de ansamblu asupra procesului de evaluare

Această evaluare are patru părţi:
• Partea 1: Identificarea oportunităţilor în proiectare
• Partea 2: Conceperea unui prototip
• Partea 3: Fabricarea prototipului final
• Partea 4: Evaluarea propriului proiect şi a prototipului
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